
           ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO PÉČE 
DOMÁCÍHO HOSPICE DEVĚTSIL 

P
A

C
IE

N
T

 Jméno a příjmení, titul 
 

Rodné číslo Zdravotní pojišťovna 
 

Adresa trvalého bydliště 
 

Adresa nynějšího pobytu 

Jméno a příjmení 

P
EČ

U
JÍ

C
Í 

Adresa (pokud je jiná než adresa pacienta) 

Kontaktní telefon, e-mail 

LÉ
K

A
Ř

I 

OŠETŘUJÍCÍ LÉKAŘ PRAKTICKÝ LÉKAŘ 

Jmého, adresa pracoviště, kontaktní telefon Jméno, adresa pracoviště, kontaktní telefon 

VYJÁDŘENÍ PRAKTICKÉHO/OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE 

Hlavní, popřípadě související diagnóza, současné obtíže: 
 
 
 

 

Mobilita a soběstačnost pacienta: 

 Pacient ležící, zcela závislý na cizí pomoci  
 Pacient převážně ležící, schopen chůze s pomocí, částečně schopen sebeobsluhy 
 Pacient je chodící, schopen sebeobsluhy 

 
Pacient v pokročilém stadiu onemocnění s ukončenou kurativní (onkologickou) léčbou: 

 ANO             NE     
Pacient je doporučen k Mobilní specializované paliativní péči: 

 ANO             NE 
Pacient je informován o povaze a prognoze svého onemocnění: 

 plně             částečně – upřesněte prosím: 
 
 
 
Žádám o přijetí pacienta do domácího hospice Devětsil . 
Datum:                                                     Razítko a podpis lékaře: 



Informace o Mobilní specializované paliativní péči 
Domácího hospice Devětsil 

 
Domácí hospic Devětsil je služba Diakonie ČCE – středisko Vsetín.  Je registrována jako 
nestátní zdravotnické zařízení a poskytovatel sociální terénní odlehčovací služby.  
 
Domácí hospic Devětsil poskytuje Mobilní specializovanou paliativní péči (dále jen MSPP) 
prostřednictvím vlastního multidisciplinárního týmu, který tvoří lékaři, sestry, sociální 
pracovník, duchovní a psycholog.  Zdravotní péče je poskytována 24 hodin denně 7 dní 
v týdnu. Poskytujeme paliativní péči v domácím prostředí zaměřenou na tišení bolesti a 
zmírnění příznaků terminálního stádia onemocnění. Respektujeme vůli a způsob života 
nemocného a jeho rodiny. 
MSPP  je indikována u pacientů, kteří si přejí prožít závěr života ve vlastním sociálním 
prostředí a zároveň míra jejich symptomové zátěže, klinická nestabilita a rychle rostoucí 
nároky na objem péče neumožňují registrujícímu praktickému lékaři ani ve spolupráci 
s agenturou domácí péče převzít odpovědnost za zajištění trvale dostupné péče ve vlastním 
soc. prostředí až do úmrtí pacienta. MSPP indikuje lékař se zvláštní odbornou způsobilostí 
nebo se zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru paliativní medicína. Pokud bude 
nemocný přijat do MSPP, poskytovatel MSPP jeho přijetí praktickému lékaři oznámí. 
MSPP je určena nemocným, jejichž zdravotní stav již nedovoluje ambulantní kontroly a 
symptomová zátěž je natolik obtížně řešitelná, že vyžaduje nepřetržitou dostupnost 
zdravotní péče, bez ohledu na denní dobu. (Podrobněji viz Věstník MZ ČR částka 13/2017 – 
Metodický pokyn MZ ČR k poskytování MSPP.) 
 
MSPP je hrazena z veřejného zdravotního pojištění jako odbornost 926 
Smluvní zdravotní pojišťovny: VZP, VoZP, OZP, ZPS, ZP MV, RBP 

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ PACIENTA DO PÉČE DOMÁCÍHO HOSPICE DEVĚTSIL 

1. Dospělý od 19 let věku, v pokročilém nebo terminálním stadiu onemocnění, u kterého 
byla ukončena kurativní léčba. 

2. Pacient a rodina byli lékařem seznámeni se zdravotním stavem, porozuměli v rámci 
možností jeho závažnosti a prognóze onemocnění. 

3. Pacient chce prožít závěr života doma. 
4. Pacient a rodina budou na první schůzce seznámení s možnostmi a limity paliativní péče. 

Svým podpisem potvrzují v Informovaném souhlasu, že souhlasí s poskytováním, 
podmínkami a cíli MSPP. 

5. Nejméně jedna pečující osoba je ochotna převzít zodpovědnost za celodenní péči 
o pacienta.  

6. Domácnost pacienta je na území, kde domácí hospic poskytuje své služby – tj. okres 
Vsetín a okres Zlín, a to do vzdálenosti cca 25 km od Vsetína. 

KONTAKT: 
adresa: Smetanova 1484, 755 01 Vsetín (věžový dům), 7. poschodí 

telefon na vedoucí Domácího hospice Devětsil: 731 640 764 

e-mail: devetsil@diakonie.cz 


